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 De Europese consumentenprijsinflatie (CPI) kwam deze

week met 8,5% hoger uit dan de gemiddelde

marktverwachting van 8,2% over de maand februari.

 Belangrijker was echter de uitkomst van de kerninflatie.

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de meer

bewegelijke prijzen van onder andere voedsel, energie en

alcohol. Dit is een belangrijke maatstaf voor het

rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

 De kerninflatie steeg met 0,3% en kwam met 5,6% ook

hoger uit dan de verwachtte 5,3%. Terwijl de brede CPI in

de komende maanden mogelijk daalt vanwege de lagere

energieprijzen, lijkt de kerninflatie hardnekkiger dan

aanvankelijk gedacht.

 De aanhoudende inflatie in februari verhoogt de druk op

de ECB om op korte termijn een restrictief beleid te

blijven voeren. Een renteverhoging met 0,50% in maart is

aannemelijk gegeven de vooruitzichten die de ECB gaf

tijdens de laatste vergadering. Markten prijzen

momenteel een piek in de beleidsrente in van 4%.

 Vanwege de stijging van obligatierentes en de piek in

inflatie spelen vastrentende waarden, waaronder

staatsobligaties, evenwel weer een grotere rol in onze

portefeuilles. Naast een verbeterd rendementspotentieel

vormen ze een belangrijke bron van spreiding.
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Ontwikkeling Europese kerninflatie afgelopen 10 jaar
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Disclaimer

Dit document is opgesteld door InsingerGilissen, de Nederlandse vestiging van Quintet Private Bank (Europe) S.A., (“InsingerGilissen”). InsingerGilissen staat onder toezicht van de

ECB en CSSF en onder beperkt toezicht van AFM en de DNB. InsingerGilissen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, KvK-nummer 80510132,

kantoorhoudende aan de Herengracht 537 (1017 BV) te Amsterdam. Quintet Private Bank (Europe) S.A. is statutair gevestigd te Luxemburg. Dit document heeft uitsluitend een

informatief karakter en is niet bedoeld om u een financieel product aan te bevelen, een (beleggings)advies te geven of u een beleggingsdienst te verlenen. In geval een product,

dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie met betrekking tot dat product, advies of die dienst. Alle

(beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is.

InsingerGilissen is houder van het auteursrecht op de gehele inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Dit document is gebaseerd op algemeen bekende

en/of door InsingerGilissen betrouwbaar geachte bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet

aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van beleggingen

kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement. Dit document is

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te

verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van InsingerGilissen. De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en InsingerGilissen heeft na de

publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren. De presentatie omvat zowel deze tekst als de eventuele

voordracht daarvan inclusief mogelijk aanvullende opmerkingen.


